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 مقدمه

با رابطه  درباشد.  تولید شدهویندوز  ویندوز کامال امکانپذیر است، به رشطی که منت تولید شده بر اساس استاندارد فعلیِ پِد نوت Notepadمنایش منت فارسی در      
 چه باو  NotePad چه با و شبیه به آن تولید شده باشند،  Unixیا  DOSسیستم عامل اند مانند متونی که در تایپ و یا تولید نشدهمتونی که با استاندارد ویندوز 

اگر التین باشند منایش اما منت آنها  ،وندشو منایش داده میشده باز های متنی اینگونه فایل – Microsoft Office Wordیا  WordPadمانند  -افزارهای مشابهنرم
و یا حروف یونانی هم به صورت التین  بازتایپ شده باشد، در صفحه کلید فارسی شود. حتی اگر منت تولید یا تایپ شده بر اساس ترتیب حروف فارسی داده می
 می شود.منایش داده قدیم 

استفاده  DOSروبرو، در این منت هر چند از حروفی استفاده شده است که در منت مانند منت 
 TPAD افزارنرماخوانا جلوه می کند، برای غلبه بر چنین وضعیتی باید از شده اما، در ویندوز نمی

 استفاده کرد.
 نبودنبه دلیل - در ایران حضور داشته DOSر زمانی که سیستم عامل د هادپیجکُاز آنجا که تنوع 

 ؛خود را بدانید DOSتحت فارسی منت  هادپیجکُ، باید نوع بودهبسیار زیاد  -استاندارد مشخصی
نحوه منایش صحیح منت را باز کنید و  TPADافزار را در نرم دخو  DOSتوانید منت تحت همچنین می

 سایهو  رتوشیمیپ، سیستمایرانبا عنوان افزار از نرماکنون در این نگارش دهای مختلفی که همتُ با مِ 
ی که نامربده شد فایل شام منت فارسی را بدرستدی تُ د. اگر با هر مِ ــبررسی کنی ،و ... وجود دارند

 چاپ کنید.بدرستی د آنرا یتوانیمد تُ دهد پس با همین مِ منایش می
 اضافه کنیم. افزارنرمبگیرید تا متد جدید را به  متاسشوند با ما افزار بدرستی منایش داده منیاگر منت فارسی شام با متدهای موجود در نرم

 شام را، قبل از فعالسازی دارد. DOSها تحت امکان منایش بخشی از فایل TPADافزارنرم
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 T.PAD  افزارنرمامکانات 

افزار رسی صحت عملکرد نرمبرای بر  ،های متنی شامت. امکان منایش بخش نخست محتوای فایلاس افزارنرممنوط به فعالسازی  TPAD افزارنرماستفاده از امکانات 

 قبل از فعالسازی وجود دارد.

 :اددکارهای زیر را انجام  توانمیTPAD افزارنرمبا 
 .)حتی اگر با حروف فارسی نوشته شده باشد( را باز کرد و محتوی آنرا مشاهده کرد DOSفایل متنی تحت  توانمی -1
 را مشاهده کرد. ی متنیی از محتوارا تغییر داد، تا منای بهت  اندازه فونت فایل منایش داده شده توانمی -2

وجود دارد(  Windowsمانند آنچه که اکنون در )تغییر اندازه فونت منایشی  DOSدر محیط وجود داشته،  DOSسیستم عامل  در زمانی که
ا ی ر  DOSامکان ذخیره اندازه فونت منایشی یا چاپی منت وجود دارد، هر بار که فایل متنی تحت ، TPADافزار در نرماما امکانپذیر نبوده. 

ی تحت هافایل ذاتا  هامنطور که گفته شد  د باید برای اندازه فونت منایش و در صورت نیاز اندازه فونت چاپ آن تصمیم بگیرید.کنیمیباز 
DOS ،ی تحت هافایلدر را  هافونتاندازه  یامکان ذخیرهDOS  دنندار( فایلآیتمی برای ذخیهر کردن این خاصیت در Text وجود ندارد). 

ض در امتداد عر  DOSهای تحت فایل متون، از آنجا که گرددبرمیمتنی به طول خط محتوای فایل منظور از منایش محتوای فایل با منایی بهت، 
همواره  ،امکان تغییر اندازه فونت نیز وجود نداشتهنیز ستون بوده، و  80شده و طول خط منایش مانیتور با فونتی ثابت منایش داده می

نی با تعداد های متاند اما امکان چاپ فایلستون بوده 80اند در مانیتور منایش داده شوند دارای عرضی  برابر با توانستههایی که میفایل
اند. ستون نیز مرسوم بوده 172ها با طول ستون نیز وجود داشته است، حتی برخی از گزارش 132ستون و حداکرث تا  80کاراکتهای بیشت از 

ک خط کل منت در ی که  چاپ کنید اهستند، را با فونتی منایش دهید ی TEXTها را که به صورت فایل ن وضعیتی باید اینگونه گزارشدر چنی
 شود. یا چاپ منایش

ینکار موجب ریز اکنید، اما  یا چاپ مشاهده افزارنرمتوانید در طبیعی است که هرقدر اندازه فونت را کمت کنید، طول خط بیشتی را می
 شدن منت می شود.

 را چاپ کرد. DOSمحتوای فایل را متنی تحت  توانمی -3
 ده شد، اندازه فونت منایشی با فونت چاپی متفاوت است.به دالیلی که در مطلب قبلی درباره آن توضیح دا

( با اندازه مربوط می شود TPAD افزارنرمبه عبارتی اندازه فونتی که باید در مانیتور منایش داده شود )که به عرض مانیتور و اندازه پنجره 
 تفاوت دارد.فونتی که باید در چاپگر منت چاپ شود 

 به جهتعرض چاپ همچنین  ؛مربوط می شود و ...( A3و  A5و  A4)منظور ه لحاظ قطع فیزیکی اندازه عرض کاغذ بعرض چاپ به 
Direction منظور که گردد چاپ منت روی کاغذ مربوط می(از جهت چاپDirection اندازه ،)Landscape )عرضی( وPortrait   )طولی(

 .استکاغذ هنگام چاپ بودن 
چاپ کنید، باید توجه داشته باشید که اندازه کاعذ  A4ستونی طراحی شده است و می خواهید آنرا در کاغذ  132اگر چاپی برای چاپگر های 

A4  در حالت حتیLandscape  مهمتین نکته این  بنابراین نهایتا اندازه فونت ریزتر باید چاپ شود.ستونی است،  132خیلی کمت از کاغذ
 منایشی، با فونت چاپی وجود ندارد.نسبتی بین اندازه فونت  است که هیچ

فونت چاپ می شود و بسیار اهمیت دارد فاصله منت از کناره کاغذ است که به مارجین همچنین از عواملی که موجب کاهش اندازه 
(Margin معروف است، هر چاپگر دارای چهار مارجین )

روی  DOSاست، که مهمتین آنها برای چاپ منت تحت 
به همین منظور  های چپ و باال هستند. کاغذ مارجین

قرار  TPAD افزارنرمدکمه ای برای تنظیامت چاپگر در 
داده شده، که برای تنظیم موارد ذکر شده از آن استفاده 

 می شود.
 ای فایل را ویرایش کرد.و محت توانمی -4

امکان تایپ و تغییر محتوای فایل متنی به صورتی که 
ید توانمیتغییر دیده شود، وجود دارد. پس از  بدرستی

 Save( و یا ذخیره به نام)Saveفایل منت جاری را ذخیره)
as….کنید ) 

امکاناتی نیز در زمینه منایش طول خط، تعداد خطوط و غیرو وجود  -5
 دارد.

بدست  ره اطالعاتی درباره مرور فعلی خودید از قسمت پایین پنجتوانمید، کنیمیهنگامی که در متنی که در حال منایش آن هستید مرور 
و ستون اشاره گر این اطالعات مشتمل بر نام و مسیر فایل در حال مرور، مکان فعلی اشاره گر ماوس، تعداد خطوط و خط جاری،  آورید.

 ماوس و اندازه فونت منایش است.
 

 
 استفاده از آنها توضیح خواهیم داد. یو نحوه افزارنرمدر بخش های بعدی راهنام، به تفصیل در مورد امکانات 
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 )حتی اگر با حروف فارسی نوشته شده باشد(. و منایش محتوای آن مشاهده کرد DOSباز کردن فایل متنی تحت 
برای انتخاب فایل متنی مورد  F2ید از کلید توانمیید استفاده کنید توانیمبرای باز کردن فایل از نوار ابزار 

 نظرتان استفاده کنید.
هستند، باید صرب کنید تا فایل انتخاب  txtکه معموال دارای پسوند  DOSپس از انتخاب فایل متنی تحت 

و رسعت رایانه  (Size) برای باز شدن فایل متنی به اندازه فایل زمان الزم،باز شود،  افزارنرمشده توسط 
های بزرگت زمان شوند، اما فایلصفحه بسیار رسیع بارگذاری می 10تا  1ی کوچک بین هافایل ؛بستگی دارد

 خواهند.بیشتی برای باز شدن می
ز ید اتوانمیبدرستی منایش داده شود، برای اینکار  ،اند باید مطمنئ شوید که فونت فایلهای فارسی تنظیم شدهکه با فونت DOSپس از باز کردن فایل متنی تحت 

 های باال و پایین پنجره استفاده کنید.دکمه

 

سیستم، پتوشیمی، سایه و .... نحوه منایش متون را تغییر می های ایراندکمه
شام را  DOSهای منت فارسی تحت دهند، ممکن است تنها یکی از این دکمه

تی منایش اگر مطمنئ هستید کدام دکمه منت را بدرس بدرستی منایش دهند.
ن این امکان را دارد که آخری افزارنرممی دهد هامن دکمه را فعال کنید، 

اید را برای خاب کردهخود انت DOSای را که برای منایش منت تحت دکمه
شوید به عنوان روش پیشفرض منایش افزار وارد میمواقع بعدی که به نرم

 رت خودکار انتخاب مناید.به صو  -منت

 افزارنرمهای مذکور، پایین سمت چپ هایی با تصویرهای مرتبط با نامچنین دکمه
 دیده می شود که کاربر مشابهی دارند.

 

 

اگر دکمه درستی انتخاب نشده باشد، منت بدرستی منایش داده منی شود مثال، 
همین منت اگر با  شود،عبارت خط اول درست خوانده منی روبرو،در تصویر 

 روش دیگری منایش داده شود، به صورت خوانا منایش داده خواهد شد.
ها را انتخاب کردید و همچنان فونت بدرستی منایش داده چنانچه متامی روش

شام با هیچ یک از  DOSنشد به دلیل این است که احتامال منت تحت 
طور که گفته شد، در امنهافزار هامهنگی ندارد، استاندارهای موجود در نرم

یافته استاندارد مشخصی از در ایران توسعه می DOSزمانی که سیستم عامل 
 جداول کاراکتهای فارسی وجود نداشته است.

 

Ctrl + Rshift و Ctrl + LShift 
 TPAD افزارنرمدر  تراز کردن منایش متونتراز کردن، و چپراست

شده و نهایتا پ رشوع به تایپ میچاند، یعنی همیشه از چپ تراز بودهبه ذات پشتیبانی راست به چپ نداشته است،  DOSجهت که از آن DOSتحت متون     
دارای چنین وضعیتی  DOSهای متنی تحت ها و گزارشهم اکنون نیز فایلو چاپ می شدند،  ،منایش داده می شدندذخیره می شدند، به همین صورت  هافایل

 منت فایل )با تراز راست به چپ( منایش داده می شود، و عملکردی بر همین پایه برای کلیدهای صفحه کلید وجود دارد. TPAD افزارنرمهستند. اما در 
ز در ترا را به حالت چپ DOSاگر خواسته باشید منت را به حالت درست خود در آورید تا کنتل دقیقتی بر روی آن داشته باشید، باید تراز منایشی فایل متنی تحت 

 مانند مثال های زیر: استفاده کنید. Ctrl + Shiftید از کلیدهای ترکیبی توانمیبرای اینکار  آورید.

 
Ctrl + RShift 

 سمت راست Shiftصفحه کلید و  Ctrlکلیدهای 

 
Ctrl + LShift 

 سمت چپ Shiftصفحه کلید و  Ctrlکلیدهای 
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 افزار:نرمهای سمت راست و باالی توضیح سایر دکمه

 
 

 راهنام کاربرد دارد. PDFبرای منایش فایل  دکمه راهنام:

 

 کاربرد دارد. افزارنرمدکمه درباره: این دکمه برای فعالسازی 
افزاری رایانه جاری منایش در این پنجره در کادر مشکی شامره رسیال سخت

توانید کد فعالسازی مرتبط با رایانه میداده می شود. با استفاده از این کد 
 فعالسازی دریافت کنید.خود را از سایت تولید کننده کد

 Pasteپس از دریافت کد فعالسازی ، کد دریافتی خود را در کادر قرمز رنگ 
 کنید.

ه خارج شوید و دوبار  افزارنرمکلیک کنید، پس از فعالسازی موفق باید از  OKسپس روی دکمه 
 آنرا اجرا کنید.

 را مشاهده خواهید کرد. افزارنرمدر این پنجره شامره نگارش فعلی 
 

 دکمه آزمایش:
 ، کاربرد دارد.DOSاین دکمه برای ایجاد و منایش یک فایل متنی تحت 

است، با کلیک  DOSاز آنجا که هر روش منایش دارای مدل خاصی از محتوای 
فایلی متنی  -متناسب با اینکه کدام روش منایش فعال باشد -روی دکمه آزمایش

متناسب با  DOSدر مسیر موقت رایانه تولید می شود. که این فایل در محیط 
 کد پیج انتخاب شده و فعال قابل روئیت است.

توانید با افزار منایش داده می شود، این فایل را میفایل در پایین سمت چپ نرممسیر این 
  ده کنید.هبا کد پیج مربوطه مشا DOSدر محیط  TODPlusافزار نرم

در رسی  Notepadباز کنید، برای اینکار روی دکمه  Notepadتوانید این فایل را با همچنین می
  ، کلیک کنید.TPADافزار های باالی سمت راست نرمدکمه
شود برای سیستم تولید میشود، بطور مثال، فایل آزمایشی که برای متد ایرانپیج به صورت ویژه تولید میهای تولید شده توسط دکمه آزمایش، برای هر کدفایل
 منایش داده منی شود و ناخوانا خواهد بود.پیج سایه و پتوشیمی بدرستی کد

یج فعال پیل متناسب با کد ابتدا متد منایش فایل را انتخاب کنید)روی دکمه ایران سیستم، یا سایه، یا پتوشیمی کلیک کنید( سپس روی دکمه آزمایش کلیک کنید تا فا
 بارگذاری شده و منایش داده شود. TPADافزار تولید شده و در نرم

 که قابلیت چاپ دارند منایش داده خواهد شد. ASCIIن فایل بسیاری از کاراکتهای در ای
 (:Notepadپد)دکمه نوت

پس از باز کردن فایل با  این دکمه کلیک کنید. ید رویتوانمیبررسی کنید  Notepadبررسی آن هستید را با  لهرگاه خواسته باشید فایلی را که در حا
Notepad  تغییر دهید باید فایل را بار دیگر باز کنید.را ، اگر فایل 

ی فارسی در آن بدرستی منایش داده منی شود، کاری بی معنی است، اما هافونتبه دلیل اینکه  Notepadپد با نوت DOSتحت  باز کردن فایل متنی
 هستید، به کار می آید. TPAD افزارنرمبرای اطمینان از اینکه محتوای فایل دقیقا هامن چیزی است که در حال مرور آن در 

 های نصب شده:تغییر فونت
باز  TPAD افزارنرمر داخل اگر متایل دارید منت فایلی را که د

نصب شده است، منایش دهید  Windowsاید با فونتی که در کرده
توانید از این دکمه استفاده کنید. البته منایش منت داخل می
با هر فونتی ممکن است نتیجه ای مثبت دربر  TPADافزار نرم

نت دلخواه شام نداشته باشد، اما اینکار برای بررسی محتوای منایش داده شده با فو 
 امکانپذیر است، هرچند کارآمد نباشد.

 

http://tavafi.ir/post/tdos
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 افزار:پایین سمت راست نرم ولومها و توضیح دکمه

 

منت را در  ید اندازه فونت چاپیتوانمیقابل تغییر است،  TPAD افزارنرماندازه فونت منایشی داخل 
 .منت توسط این بخش تعیین می شود داخل پنجره تنظیامت چاپ تعیین کنید، اما اندازه منایش

 به عنوان بیشتین اندازه فونت 40 دکمه 
 به عنوان اندازه میانه 20دکمه  
 ، به عنوان اندازه فونتی، که در آن جداول و عرض خطوط منت 4و  7دکمه  
 دقیقا درست منایش داده می شود. DOSتحت  

 

 
 20منایش منت با اندازه فونت 

 

 
 40منایش منت با اندازه فونت 
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 :چاپ منت
 را پس از مشاهده چاپ کنید. افزارنرمتوانید منت بارگذاری شده در می

 استفاده کنید. توانید از خط فرمان، چاپ کنید میTPAP افزارنرماگر خواسته باشید فایل متنی را بدون بارگذاری در 
TPAD.exe /p "c:\text.txt" 

تنظیم فواصل چپ و باال و اندازه فونت چاپ  ،، منظور از تنظیم نحوه چاپبرای چاپ فایل متنی بارگذاری شده باید نحوه چاپ را تنظیم کنید
اندازه فونت منایشی با اندازه فونت چاپ متفاوت است، و برای چاپ فایل باید اندازه فونت چاپ را در پنجره است، هامنطور که قبال گفته شد، 

 وجود دارد که هر یک برای تنظیم یک مقدار کاربرد دارد.  پنجره تنظیامت چاپ سه ولوم )اسالیدر(در  .تنظیامت چاپ تعیین کنید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

( صفر در نظر گرفته شده است، هر چه اندازه فونت را افزایش دهید طول خط چاپ Button Marginو پایین کاغذ) (Right Marginاندازه فاصله سمت راست )  
 توانید اندازه فونت را افزایش دهید.و برای کاهش فاصله می .افزایش دهیدتوانید اندازه فونت را می ،افزایش خواهد یافت، برای کم کردن فاصله سمت راست

تون و ماین امر به این دلیل است که  های مختلف به منظور اجرای بهتین تطابق الزم است.تناسب برای چاپ نهایتا باید توسط کاربر و انتخاب اندازه فونتبرقراری 
شود، گیری میی دیگر از عواملی که موجب اجرای تغیرات سخت در گزارشدارای خطوط با اندازه از قبل تعیین شده هستند، همچنین یک DOSهای تحت گزارش

در جداول  12وان کاراکت شامره کاراکت مزبور که به عن (منایش داده می شود. جدید( است. این کارکت معموال به صورت)  ی)صفحه Break-Page قرارگیری کاراکت 

ASCII  در ،DOS  قبل صفحه جدید در چاپ کت مزبور سمت چپ خط واقع شده باشد ایجاد رااگر کا جدید در چاپ می شود.معروف است منجر به ایجاد صفحه

 خط در حال چاپ انجام می شود.سمت راست واقع شده باشد، ایجاد صفحه جدید در چاپ بعد از ، و اگر در حال چاپ از خط

 تنظیم چاپ:های صفحه دکمه

 .است TPAD افزارنرمدر پنجره اصلی  کارکرد این دکمه مانند دکمه  ، می شود.: این دکمه موجب چاپ فایل بارگذاری شده Printدکمه 
 این دکمه موجب منایش چاپگرهای نصب شده در ویندوز می شود. : Printersدکمه 

ها در تنظیامت خود چاپگر در کنتل پنل شود، این آیتم، برخی از تنظیامت چاپ به اندازه و جهت کاغذ چاپ مربوط میال در مقدمه توضیح داده شدبهامنطور که ق
عرض چاپ به اندازه عرض کاغذ به لحاظ قطع فیزیکی )منظور استفاده کنید.  Printersید از دکمه توانمیویندوز انجام می شود که برای دستسی به این تنظیامت 

A4  وA5  وA3  و ...( مربوط می شود؛ همچنین عرض چاپ به جهتDirection چاپ منت روی کاغذ مربوط می(گردد که منظور از جهت چاپDirection اندازه ،)
Landscape  عرضی(و(Portrait  .بودن کاغذ هنگام چاپ است )خواهید آنرا در کاغذ ستونی طراحی شده است و می 132اگر چاپی برای چاپگرهای  )طولیA4 

چاپ ن نهایتا اندازه فونت ریزتر باید ستونی است، بنابرای 132خیلی کمت از کاغذ  Landscapeحتی در حالت  A4چاپ کنید، باید توجه داشته باشید که اندازه کاعذ 
همچنین از عواملی که موجب کاهش اندازه فونت چاپ می شود  د.شود. مهمتین نکته این است که هیچ نسبتی بین اندازه فونت منایشی، با فونت چاپی وجود ندار 

( معروف است، هر چاپگر دارای چهار مارجین است، که مهمتین آنها برای چاپ منت Marginو بسیار اهمیت دارد فاصله منت از کناره کاغذ است که به مارجین )
قرار داده شده، که برای تنظیم  TPAD افزارنرمدکمه ای برای تنظیامت چاپگر در  روی کاغذ مارجین های چپ و باال هستند.  به همین منظور DOSتحت 

  موارد ذکر شده از آن استفاده می شود.

 :Top Margin اسالیدر
تنظیم فاصله منت از باال این اسالیدر، به مارجین باال 

 ( معروف است.Top Marginیا )
 آنرا با باال بکشید. ،برای کم کردن فاصله

با تغییر اندازه این اسالیدر، مکان خط باالی کاغذ و 
 تغییر می کند. Top Marginروی عبارت عدد روبه

 

 :Left Margin اسالیدر
تنظیم فاصله منت از چپ این اسالیدر، به مارجین 

 ( معروف است.Left Marginچپ یا )
 برای کم کردن فاصله، آنرا با چپ بکشید.

با تغییر اندازه این اسالیدر، مکان خط چپ کاغذ و 
 تغییر می کند. Left Marginروی عبارت عدد روبه

 

 :Font Size اسالیدر
 تغییر می کند. Print Font Sizeروی عبارت با تغییر اندازه این اسالیدر، عدد روبه. ( معروف استPrint Font Size، به )اندازه فونت چاپتنظیم 
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 :نـویراست مت
 های متفاوت ، با هم اختالف دارند.و رفتار کارکت خاصی است، تایپ با کد پیج کاراکت از آنجا که هر کدپیج دارای ترتیب

و ...  Unixسیستم، پتوشیمی، سایه و ایران هایو با نام منایش داده شده است. TPAD افزارنرمهایی است که در باالی سمت راست هامن دکمه هامنظور از کدپیج
 منایش داده شده اند.

  .انددادهمی با یک کاراکت منایشاین حرف را ، DOS های تحت: بعضی از کدپیجبه عنوان مثال در مورد حرف )ش( 
های در تایپ و ویراست عبارتشود که های مشابه موجب میاین وضعیت و وضعیت اند.دادهمنایش می ها، این حرف را با دو کاراکتاما برخی دیگر از کدپیج

د را ابتدا انتخاب کنید، سپس و کمت از یک خط باش -برای ویراست عبارت ها باید ابتدا متنی را که بهت است بخشی از یک خط های مختلف متفاوت باشد.کدپیج

 تا پنجره ویراست منایش داده شود.کلیک کنید،  صفحه کلید را بزنید، و یا روی دکمه  F9کلید 

 
 کلیک کنید. Insertپس از تایپ و یا اصالح منت داخل کادر سیاه رنگ روی دکمه 

 " انتخاب شده است.متن نمونه برای نمایشمثال در تصویر زیر، "

 صفحه کلید را بزنید. F9کلیک کنید و یا کلید  در این حالت روی دکمه 
 توانید، بدون انتخاب هیچ متنی اینکار را انجام دهید.همچنین می

نجره ویراست منایش اگر متنی را انتخاب کرده باشید، منت انتخاب شده در کادر سیاه رنگ پ
د این قسمت خالی متنی انتخاب نکرده باشیداده خواهد شد تا بتوانید آنرا اصالح کنید. اگر 

 ید مطلب جدید را تایپ کنید.توانمیباقی خواهد ماند، و 

 
 

 وت خواهد بود.اپیج انتخاب شده متفتایپ مطالب با کد
تفاده از این تفاده کنید، برای اسنها اسید از آ توانمیهمچنین در پایین کادر سیاه جدولی از کاراکتهای کد پیج انتخاب شده منایش داده می شود که در صورت نیاز 

 کاراکتها کافیست روی انها کلیک کنید.

 توانید روی حرف ) ال ( کلیک کنید.حرف ) ال ( را قرار دهید می  (  لـا اید، و متایل دارید بجای ) را تایپ کرده قبلـا  مثال اگر لغت 

 موجب کوچکت شدن پنجره ویراست می شود.  less«دکمه 

 
 انتقال یابد. TPADکلیک کنید، تا منت درون کادر به پنجره منت اصلی Insertروی دکمه توانید پس از پایان تایپ، می
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 :افزار کدفعالسازی نرم
 DOSخواهید استفاده کنید، مطمنئ نیستید که آیا توانایی منایش و چاپ و ویرایش متون تحت افزار میو هنگامی که از این نرم افزارنرمقبل از خرید کدفعالسازی 

افزار لود نرمتوانید پس از دانافزار مطمنئ شوید میافزار از عملکرد صحیح نرمفعالسازی نرمشام را دارد یا خیر! ؛ به همین دلیل و برای اینکه بتوانید قبل از خرید کد
ی از خطوط فایل مورد نظر شام و چاپ و منایش لوگو  یفعالسازی به بارگذاری تعدادی محدودهای قبل از خرید کداز آن به صورت محدود استفاده کنید، محدودیت

 در منت بارگذاری شده معطوف می گردد. TPAD افزارنرم

 
 افزار در بین متون بارگذاری شده منایش داده نخواهد شد، همچنین، این لوگو هنگام چاپ محتوای مورد نظرتان چاپ نخواهد شد.فعالسازی لوگوی نرمکد پس از ارائه

 به سه صورت کد فعالسازی دارد. افزارنرمو استفاده راحتت از آن این  افزارنرمبه منظور کاهش نرخ 
ن به شام ای ،(DOSمتنی تحت  بدون منایش لوگو و بارگذاری کامل متامی خطوط فایل) DOSمتون تحت منایش بارگذاری و برای  :Aتیپ  کدفعالسازی -1

 .کنید مروربررسی و  -را با منت فارسی   DOSهر فایل تحتامکان می دهد 
را چاپ  هافایلاین  DOSفارسی تحت  TEXT، این کدفعالسازی به شام امکان می دهد عالوه بر منایش کامل متون  برای چاپ :Bکدفعالسازی تیپ  -2

 کنید، امکان چاپ با تغییر اندازه فونت و تغییر مارجین های چپ و باال میرس است.
 ا هم فراهم می کند.این کد فعالسازی عالوه بر دو امکان باال امکان ویراست خطوط فایل ر :Cکدفعالسازی تیپ  -3

 شیوه فعالسازی:
ابتدا روی برای فعالسازی   Buy Activation Codeرا بزنید، سپس روی عبارت  F11ید کلید توانمیو فعالسازی کلیک کنید، همچنین  آیکن درباره

 کلیک کنید. با اینکار به وب سایت خرید کد فعالسازی متصل خواهید شد.
http://tavafi.ir/post/payonline-tpad 

 
د نیز اینتنت را دار  ی دیگری که امکان اتصال بهد با موبایل یا رایانهیتوانمی ،امکان اتصال به اینتنت را نداردخواهید که ای میاگر کد فعالسازی را برای رایانه

  در کادر سیاه منایش داده شده است. افزارنرمنید؛ برای اینکار به یک شامره رسیال نیاز دارید که این شامره رسیال در دریافت ک کد فعالسازی
ر درا در کا افزارنرمپس از اتصال به اینتنت و صفحه دریافت کد فعالسازی ، کد شامره رسیال 

 مربوطه وارد کنید.
 
 

http://tavafi.ir/post/payonline-tpad

